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Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
máme za sebou zimu, která alespoň částečně doplnila chybějící vláhu, potěšila
mimořádným množstvím sněhu na horách lyžaře a příliš nás nepotrápila nízkými
teplotami. Opět jsme se sešli na tradičních akcích, opět s hojnou účastí. Naše
setkání přinesla radost účastníkům, ale i nemalé úsilí všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu. Po zimním klidu začíná období více pracovní - doma v zahradách a domech i v obci. V Horních Rybníkách začala 11. března stavba chodníku
od bytovky k Hanušovým, který zlepší bezpečnost pohybu dětí i dospělých na
silnici v této části obce. Chystají se i další projekty, o kterých se jedná na veřejných zasedáních zastupitelstva. Ve Zpravodaji najdete vložený dotazník, ve
kterém se můžete vyjádřit k životu v naší obci. Prosíme o vyplnění, stane se
podkladem pro vypracování „Programu rozvoje obce Zábrodí na období let 20192028“. Těšíme se na Vás na veřejných zasedáních zastupitelstva obce i připravovaných akcích.
Obec Zábrodí

Duben 2019
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Zprávy z obce

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
11. 2. 2019
Starosta zahájil v 18,07 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a konstatoval, že byl
zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek. V souladu s jednacím řádem jmenoval
ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným programem jednání, kde byl oproti
původnímu návrhu doplněn o bod č.4) Plán rozvoje obce Zábrodí 2019-2023 a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným
hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Habr, Ondřej Kohl
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Ondřej Kohl, Petr Habr, , Jiří Matějovic viz. prezenční listina), Jan Veselý omluven
Program:

1. Podání žádostí o dotace MMR „Podpora budování a obnovy mísa aktivního a pasivního odpočinku“ a
„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“.
2. Podání žádosti o dotaci z OPŽP - do prioritní oblasti „Ochrany a péče o přírodu a krajinu“.
3. Podání žádosti o dotaci z MZe na revitalizaci vodní plochy na Podháji
4. Strategický plán obce Zábrodí 2019 - 2023
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Podání žádostí o dotace MMR „Podpora budování a obnovy mísa aktivního a pasivního odpočinku“ a „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Obec podá žádost o dotaci z MMR – dotační titul H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku. Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí
být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavičky, stoly, stojan na
kola, odpadkový koše, přístřešek nebo závětří se střechou apod. Dotační titul – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov- Žádost na rekonstrukci zasedací místnosti, sálu a kuchyně, vybudování zázemí pro spolky - klubovny
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní
rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu 117d8210H Podpora budování a obnovy mísa aktivního a pasivního odpočinku
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/11/2/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní
rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/11/2/2019 bylo schváleno
2. Podání žádosti o dotaci z OPŽP - do prioritní oblasti „Ochrany a péče o přírodu a krajinu“.
OPŽP vyhlásilo nové dotační výzvy spadající do prioritní oblasti Ochrany a péče o přírodu a krajinu.
Tato dotační výzva se specializuje na Posílení přirozené funkce krajiny.
Výše podpory:
Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – dotace 80% Realizace a
obnova malých vodních nádrží – dotace 60%
Tvorba a obnova mokřadů a tůní – dotace 100%
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci z OPŽP - do prioritní oblasti „Ochrany a
péče o přírodu a krajinu“.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/11/2/2019 bylo schváleno

3. Podání žádosti o dotaci z MZe - SZIF na revitalizaci vodní plochy na Podháji
V případě otevření dotačního titulu obec požádá o dotaci.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e P
Podání žádosti o dotaci zMZe - SZIF na revitalizaci vodní plochy na Podháji pokud budou vypsány.
Hlasování:

Pro: 6

Usnesení č. 4/11/2/2019 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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4. Strategický plán obce Zábrodí 2019-2023
Strategický plán rozvoje obce Zábrodí je zpracován na období 2019 – 2023 a je provázán se strategickými dokumenty, kterými jsou - Územní plán obce Zábrodí a další nadřízené dokumenty. Strategický plán rozvoje obce je výchozím materiálem pro konkrétní plánovací činnosti obce, tj. pro plán
a realizaci jednotlivých projektů obce.

Velký význam má využití tohoto dokumentu při zpracování žádostí o dotace a podpory na jednotlivé
projekty.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Zábrodí 2019-2023
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/11/2/2019 bylo schváleno

5. Různé
6. Diskuse
p. F.: Jak se bude řešit přístupová cesta k „Podháji“?
Starosta: Náklady na opravení cesty nejsou součástí dotace.
p.F.: U biokoridoru je cesta k MŠ u které by bylo potřeba vybrat příkop
p.N: Bylo by možné v zatáčce vysázet nějaké stromy a pokračovat v aleji?
Starosta: Ano.
7. Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 18,40 hodin.

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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DOTAZNÍK
Program rozvoje obce Zábrodí na období let 2019-2028
Vážení obyvatelé Horních Rybníků, Končin a Zábrodí,
chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný.
Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o
tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti,
co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?
V tuto chvíli se nám naskýtá možná poslední šance, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji naší
obce. I proto bychom měli tuto šanci v co možná největší míře využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění dotazníku a vyjádřete svůj názor na to, jakým směrem by se
měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2028.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
Jan Dlauhoweský, starosta
Ladislav Jiroušek, místostarosta

Dotazník můžete vyplnit buď v elektronické podobě online na webových stránkách obce
http://www.zabrodi.cz/, kde naleznete vlevo dole pod kalendářem odkaz na dotazník, nebo v papírové
podobě (je volně vložen do tohoto „Zpravodaje“) a následně odevzdat na obecním úřadě do schránky.

Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 30.dubna 2019.
Budeme rádi, pokud dotazník vyplníte na webových stránkách obce, usnadní nám to jeho zpracování.
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do
volného prostoru k otázce.
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Oznámení
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Mateřská škola Horní Rybníky

Připravujeme
30. dubna

1. června

Stavění máje a pálení čarodějnic

Zábrodské traktory a Dětský den
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Společenská kronika
V měsíci dubnu 2019 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Jana Špeldová Horních Rybníků
paní Danuška Tomková z Končin
paní Drahoslava Volhejnová z H. Rybníků
pan Josef Pásler z Končin
pan Ivan Vajsar z Končin

paní Marta Burdychová ze Zábrodí
pan Miroslav Sedláček z Horních Rybníků
pan Jiří Škoda ze Zábrodí
pan Petr Šeda z Horních Rybníků
paní Jiřina Ducháčová z Končin

V měsíci květnu 2019 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Soumarová ze Zábrodí
paní Ludmila Martinová z Končin
pan Oldřich Prouza ze Zábrodí
paní Marie Feyglová ze Zábrodí
pan Josef Tomek z Končin
paní Jana Dlauhoweská ze Zábrodí

paní Mária Suková z Horních Rybníků
pan Luděk Adámek ze Zábrodí
pan Ladislav Jiroušek z Horních Rybníků
pan Miloš Forman z Končin
paní Marcela Veselá z Horních Rybníků

V měsíci červnu 2019 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Jan Filla z Horních Rybníků
paní Libuše Machová ze Zábrodí
paní Božena Vojtěchová z Končin
pan Ladislav Jirka z Končin

pan Břetislav Řehák z Horních Rybníků
paní Jarmila Laštovičková z Končin
paní Milena Semeráková z Končin

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018, nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného
souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2019
Poděkování
Děkuji OÚ Zábrodí za gratulaci a za dárky k mému
životnímu jubileu. Zvláště panu starostovi Janu
Dlauhoweskému za milou návštěvu.
Věra Semeráková, Zábrodí
Děkuji za milou návštěvu, dárek a gratulaci od
zástupců naší obce k mým narozeninám.
Ludmila Modřanská, Končiny

Děkuji zástupcům SDH Zábrodí Petru Habrovi a
Milanu Krejskovi, starostovi obce panu Janu
Dlauhoweskému za gratulaci, dárky a v neposlední
řadě za příjemné posezení.
Petr Kulda, Zábrodí

Sousedské posezení
V sobotu 26. ledna jsme se sešli na letošním sousedském posezení. Organizace jako vždy zafungovala bezchybně. Pavel Volhejn zajistil s novým obecním Fordem svoz sousedů ze vzdálenějších koutů
obce. Po půl sedmé se společnost začala scházet.
Sál byl plný a všichni se těšili na to, jaké programové překvapení je čeká. Vše však vypadalo zcela tradičně jako vždy. Senioři dostali poukázku na večeři
a na nákup do lékárny, ženy růži. Na pódiu se chystala skupina JUNO, kterou známe z minulých sousedských posezení. Hudba začala hrát, k pultu se
chodilo pro pivo, v kuchyni se chystala večeře. Večer oficiálně zahájil starosta obce pan Jan Dlauhoweský. Následovalo vystoupení dětského folklorního souboru Hadářek z Červeného Kostelce. Od
roku 2016, kdy u nás děti byly naposledy, udělaly
veliký pokrok a předvedly krásné vystoupení. Po
vystoupení dětí se roznášely večeře, tancovalo se za
doprovodu JUNA. Před devátou měla kapela pře-

stávku a začalo se chystat pódium pro další vystoupení. Na naše setkání přišel kouzelník pan Kašpar
z Náchoda s partnerkou. Kouzelník u některých
kouzel poprosil o pomoc místní, viděli jsme pokus o
levitaci. Vrcholem bylo zmizení partnerky v bedně,
kterou kouzelník propíchal meči. Partnerka se nakonec objevila převlečená do jiných šatů. Přestože
jsme kouzelníka pozorovali z bezprostřední blízkosti, tajemství tohoto kouzla jsme nezjistili. Vystoupení se svítícími křídly bylo estetické a relaxační.
Křídla v provozu udržuje pan Hejda z naší obce.
Houslistka Verča z kapely o půlnoci zahrála na housle. Naše řady postupně začaly řídnout. Zábava trvala asi do půl třetí do rána. Za příjemnou náladu,
dobré jídlo, pití, dovoz a rozvoz účastníků je třeba
poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu
zdařilé akce podíleli. Děkujeme i všem občanům,
kteří nezůstali sedět doma a přišli do společnosti.
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Obecní zabíjačka posedmé
Sedmá obecní zabíjačka se konala v sobotu
23. února. Tomu od čtvrtka předcházely přípravy.
Bylo třeba vyklidit zbrojnici, postavit stoly pro hosty, dovézt technologii pro zpracování všech zabíjačkových produktů, kotle na vaření, nádobí, hrnce,
talíře, sklo. V sobotu ráno bylo vše připraveno, ze
šesti kotlů vedle zbrojnice se kouřilo a vařil se ovar,
potom jitrnice, jelita a tlačenky. Uvařena byla zabíjačková a dršťková polévka, zabíjačkový guláš. Nechyběly ani sladké koláče a zákusky pro lepší trávení. Zásoby nápojů všeho druhu uspokojily všechna
přání. Pod vedením starosty obce pracoval tým složený z řezníků, hasičů ze Zábrodí a Horních Rybníků,
místních žen a dalších dobrovolníků. Od půl desáté
bylo možné ochutnat připravené dobroty za dopro-

vodu dvou harmonikářů a zpěvačky, pánů Hejdy a
Jirmana.
Už dopoledne byla zbrojnice plná, ale odpoledne
byla plná k prasknutí. Čekali jsme na vystoupení
dvou hudebních uskupení: Champagne lovers band
(dixieland) a Dobré ráno blues. První kapela hrála
od pěti do sedmi hodin, druhá na ni navázala, hrála
asi do deseti. Obě kapely sklidily bouřlivý potlesk a
musely dávat přídavky. Poslední lidé odešli kolem
půlnoci. Úklid probíhal v neděli a v pondělí. Uspořádat takovou akci vyžaduje velké nadšení a úsilí,
nezbývá než poděkovat všem, kteří se na zabíjačce
podíleli, ať už sami přiložili ruku k dílu, nebo přispěli
sponzorským darem. Odhadem přišlo asi 200 lidí,
místních i přespolních.
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Dětský karneval
Dětský karneval se konal v neděli 17. února. Děti, maminky i tatínkové se pobavili pod vedením
profesionálních animátorů z „OK-STYL“.
Přinášíme několik fotografií z průběhu akce.
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Den matek a Mezinárodní den žen
Termín pro společné setkání žen z naší obce při příležitosti Mezinárodního dne žen a Dne matek byl letos
stanoven na pátek 29. března. Ze vzdálenějších částí
obce přivezl ženy obecní Ford, který vozí děti do školky. První návštěvnice přicházely již okolo půl šesté,
v šest večer byl sál zcela zaplněn, každá příchozí dostala červenou růži. Místo na akci si rezervovalo 96
účastnic. Hned na začátku byly připravené děti ze
školky se svým představením a za pomoci svých učitelek předvedly pásmo říkanek a písniček s klasickými
tématy od Broučků až po Polámaného mravenečka.
Mezi stoly se pohybovala pánská obsluha roznášející
alkoholické i nealkoholické nápoje. Následovalo vystoupení taneční skupiny scénického tance Základní
umělecké školy z Náchoda. Děvčata předvedla dvě
choreografie, pomalou „Lidé si pomáhají“ a rychlou
„Únik“. V kuchyni vrcholila příprava večeře – kuřecího
plátku s mandlemi, brusinkovou omáčkou, kuskusem
a zeleninovou oblohou. Servírování proběhlo rychle a
snad všechny ženy si pochutnaly. Ani na letošním setkání nemohl chybět spolek nadšenců „SPONA“ ze
Suchého Dolu u Police nad Metují.

Mírně přepracovaná Sněhurka všechny pobavila, ale
to ještě nevěděli, co je čeká. Byla to rekapitulace Sněhurky s personifikovanými alkoholickými nápoji. Svoje
role dostala čistá vodka – Sněhurka, duch, který splní
všechny přání – gin, pohádkový dědeček - praděd,
myslivec - stará myslivecká a další. Jeden herec vtipně
přehrál celou Sněhurku. Postavy (skleničky
s příslušným nápojem) odcházely z jeviště do hercova
žaludku. Naštěstí to byly jen náhražky, jinak by to
nepřežil. Obsluhující pánové nepřestávali ve svém
úsilí, kromě průběžného zásobování nápoji roznesli
ještě kávu a zákusky. Na sále začala hrát country kapela Slaveňáci a podpořila příjemnou náladu celého
večera. Zábava trvala skoro do půlnoci. Nezbývá než
poděkovat všem dámám, které přišly, šéfkuchařům
Honzovi Dlauhoweskému a Jindrovi Havrdovi a jejich
pomocníkům. Přestože celý tým byl složen z mužů,
nelze nezmínit Drahu Burdychovou, která vše koordinovala. Můžeme se těšit zase na příští rok.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2019

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2019

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2019
Kultura v Červeném Kostelci
Hledání velikonočních vajíček
Neděle 21. 4. 2019 10:00
V Domku Boženy Němcové se nám poztrácela velikonoční vajíčka, a proto žádáme nejmenší z
nás o pomoc s hledáním.
K dispozici dostanete mapku a vydáte se na pátrací akci domkem, kde žila známá spisovatelka
Božena Němcová. Pokud naleznete všechna vajíčka a dokážete odpovědět na vědomostní
otázky s velikonoční tématikou, můžete se těšit na odměnu.
Pátrací akce se koná od 10 do 12 hodin. Vstupné pro hledače 40 Kč, pro doprovod vstupné
dobrovolné. Těšíme se na vás.

Kdyby Červenokostelecké domy mohly mluvit
Čtvrtek 25. 4. 2019 17:00

V Červeném Kostelci stojí několik desítek budov, které mají svou zajímavou historii a neopakovatelnou atmosféru. Některé však vynikají nad ostatní, a to buď svými příběhy, zajímavými
vlastníky, či stavebním stylem. A právě těmto obzvláště charakteristickým stavbám našeho
města se při této besedě budeme věnovat.
Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, autor mnoha odborných
knih, populárně naučných publikací a článků.
Beseda se koná ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 17 hodin v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici
v Červeném Kostelci.
Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.
Více informací naleznete na našich stránkách: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
nebo Facebooku Vlastivědný spolek Červený Kostelec
Délka akce: 60 minut

Veškeré kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz
Vstupenky na červenokostelecké akce, které se konají např. až na podzim, lze zakoupit již nyní v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz.
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Lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba
Pro dospělé

telefon: 841 155 155
Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, Náchod
(dolní nemocnice)
ordinační hodiny:
SO, NE, svátek: 08.00 - 20.00

Pro děti

telefon: 841 155 155
Bartoňova 951, Náchod
(horní nemocnice)
ordinační hodiny:
všední den: 16.00 - 22.00
SO, NE, svátek: 08.00 – 22.00
Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby.
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné získat informaci na informační lince: 841 155 155,
případně kontaktovat svého praktického lékaře nebo využít služeb ambulancí a oddělení nemocnic.
N á v š t ě v n í s l u ž b a s e n e p o s k y t u j e.

V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou linku 155!

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové, Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice, všední den: 16.00 – 07.00 SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod, lékárna v obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi, Polská 379, tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/

Zubní lékařská pohotovost
6.4. a 7.4.

MUDr. Jarmila Podškubková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

Zubní praxe s.r.o. - MUDr. Radka
Prouzová

Jugoslávská 33 Náchod

602 234 217

MUDr. Lucie Škodová Třísková

Krásnohorské 672, Náchod

737 449 355

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

ZŠ Malecí, Nové Město nad
Metují

491 520 373

MUDr. Jarmila Vokůrková

Větrník 720, Červený Kostelec

491 462 331

MUDr. Vladimír Semerák - MUDr.
Semerák - MUDr. Štrasová s.r.o.

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o.

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 000

MUDr. Jiří Sedláček

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

MUDr. Alois Vejmola s.r.o.

Palackého 20, Náchod

491 424 524

11.5. a 12.5.

MUDr. Radmila Sedláčková MSc

Kostelecká 1204, Náchod

491 426 926

18.5. a 19.5.

Lékař stomatolog Jurii Shmai JuALDent s.r.o.

Burdychových 325,
Červený Kostelec

491 463 237

25.5. a 26.5.

Stomatologie RZ spol. s r.o. MUDr. Lubomír Šeda

Komenského 72,
Nové Město nad Metují

491 472 946

1.6. a 2.6.

MUDr. Lucie Škodová Třísková

Krásnohorské 672, Náchod

737 449 355

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 852 850

15.6. a 16.6.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

777 905 047

22.6. a 23.6.

MUDr. Jana Šťovíčková

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 423 748

13. 4. a 14.4.
19. 4.
20.4. a 21.4.
22.4.
27.4. a 28.4.
1.5.
4.5. a 5.5.
8.5.

08.6. a 09. 06.
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MUDr. Tereza Štrasová – MUDr.
Semerák - MUDr. Štrasová s.r.o.

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

05.7.

MUDr. Jana Vaňková

Sokolská 215, Červený Kostelec

491 463 421

06.7. a 7.7.

MUDr. Jana Vaňková

Sokolská 215, Červený Kostelec

491 463 421

29.6. a 30.6.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/

TJ SOKOL Zábrodí - fotbal
První zápas jarní části
jsme hráli v neděli 31. března v 16:30, příští utkání na
domácím hřišti je v neděli 21.dubna od 17:00.
Další zápasy viz rozpis níže.
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Josefovské louky
Na tomto výletu navštívíme ptačí park Josefovské louky
a jeho naučnou stezku.
Nedaleko pevnosti Josefov, na nivních loukách mezi
řekami Metuje a Stará Metuje se nachází významná
ornitologická oblast zvaná Ptačí park Josefovské louky.
Na začátku 20. století byl na zdejších loukách vybudován
systém zavlažovacích a odvodňovacích kanálů, pomocí
kterého bylo možné regulovat hladinu spodní vody.
Zdejší mokřady, louky a porosty u řek jsou domovem
pro mnoho vzácných druhů ptáků. Ptačí park je budován
již od roku 2006 a stále jsou vykupovány pozemky k jeho
dalšímu rozšiřování. Záměrem ochránců přírody je
návrat mokřadních ptáků a vlhkomilné flóry a fauny na
toto území.
U vstupu do parku nalezneme domek tzv. lučního
hajného se zásobníkem brožur, stožár s umělým
hnízdem pro čápy a informační tabuli s mapkou naučné
stezky a hmyzím hotelem. Po pravé straně uvidíme
dřevěnou pozorovatelnu, za níž je ptákům v zimě k
dispozici velké krmítko s potravou. Za zděným domkem
je model říční krajiny. Zde si můžeme nalitím vody do

modelu vyzkoušet, jak se chová
řeka přirozeně a jak ovládaná
člověkem. Vaše procházka po
parku
bude
ovlivněna
množstvím vody na lukách, terén je podmáčený a
oceníte zde i nepromokavé boty.
Omezením může být i hnízdění ptáků v některých
lokalitách, tam je vstup omezen.
Zajímavostí parku jsou od ledna 2018 divocí koně. Do
ohrady na zdejší louky bylo umístěno pět exmoorských
koní, kteří tu budou přirozeným způsobem pomáhat při
návratu ptačích druhů. K jejich výběhu se dostaneme
nejsnáze od Josefova po zelené turistické značce, když
za Poklasným mlýnem zahneme přes most doleva. Koně
se nesmí ničím krmit a vstup se psy je povolen pouze na
vodítku.
Ke vstupnímu areálu se dostaneme autem ze Starého
Plesu u Jaroměře, když odbočíme u místního řeznictví a
pojedeme mírně z kopce polní cestou k řece - Staré
Metuji. U kraje cesty se dá zaparkovat. Do areálu se lze
dostat i z josefovské strany po zelené značce.
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Pro děti a chytré hlavy
ČÍSELNÉ ŘADY
Doplňte poslední číslo v řadě.
Číselná řada č.1
2 6 3 9 6 18 15 45 ?

Číselná řada č.4
3 8 11 3 10 13 3 12 15 3 ?

Číselná řada č.2
4 5 7 10 14 19 ?

Číselná řada č.5
11 24 37 51 65 80 95 111 ?

Číselná řada č.3
9 12 18 27 39 ?

Číselná řada č.6
1 2 3 5 7 11 ?

ZBAVTE SE STRESU

Kontakt na vydavatele, zasílání připomínek a příspěvků: urad@zabrodi.cz
Elektronický zpravodaj: www.zabrodi.cz
Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků, za tiskové a pravopisné chyby. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory
nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Všechny zprávy jsou v souladu se zák. 101/2000 Sb. Dobrovolníkům děkujeme za roznášku v obci.

DOTAZNÍK
Program rozvoje obce Zábrodí na období let 2019-2028
Vážení obyvatelé Horních Rybníků, Končin a Zábrodí,
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem
by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2028?
Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě do schránky
nebo v elektronické podobě online na webových stránkách obce http://www.zabrodi.cz/, kde
naleznete vlevo dole pod kalendářem odkaz na dotazník.
Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
Jan Dlauhoweský, starosta
Ladislav Jiroušek, místostarosta

Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 30.dubna 2019.
Budeme rádi, pokud dotazník vyplníte na webových stránkách obce, usnadní nám to jeho
zpracování.

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte
svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
☐ velmi dobře
☐ spíše dobře
☐ ani dobře ani špatně

☐ spíše špatně
☐ velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ klidný život
☐ dobré mezilidské vztahy
☐ příznivé životní prostředí
☐ blízkost přírody
☐ dostupnost pracovních příležitostí
☐ dobrá dopravní dostupnost
☐ kulturní a společenský život
☐ sportovní vyžití
☐ vzhled obce
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☐ jiné: ..................................................................................................................................
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ špatné vztahy mezi lidmi
☐ nezájem lidí o obec
☐ málo kvalitní životní prostředí
☐ nedostatek pracovních příležitostí
☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
☐ nedostatečný kulturní a společenský život
☐ absence lékaře
☐ nevyhovující veřejná doprava
☐ nedostatečná bytová výstavba
☐ nepořádek v obci
☐ špatné podmínky pro podnikání
☐ jiné: ..................................................................................................................................
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? ............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bydlení
Školství
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
☐ velmi dobré
☐ špatné
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☐ docela dobré
☐ nedovedu posoudit
☐ ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

☐ rozhodně ano
☐ spíše ano
☐ spíše ne

☐ rozhodně ne
☐ nedovedu posoudit

8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
☐ místní rozhlas
☐ e-mail
☐ SMS
☐ webové stránky obce
☐ Facebook
☐ zpravodaj obce
☐ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
☐ pravidelně (min. 1x týdně)
☐ vůbec
☐ občas (cca 1x za měsíc)
☐ nemám internet

10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
☐ rozhodně ano
☐ rozhodně ne
☐ spíše ano
☐ nedovedu posoudit
☐ spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ......................................................................................
......................................................................................................................................................
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ zlepšení podmínek pro podnikání
☐ podpora bytové výstavby
☐ častější spoje veřejné dopravy
☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
☐ rekonstrukce místních komunikací
☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
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☐ opravy památek v obci
☐ jiné: ..................................................................................................................................
12. Obecné informace o respondentovi
☐ žena
☐ muž
Název subjektu / instituce .....................................................
13. Věk
☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let

☐ 30 – 49 let

14. Vaše vzdělání
☐ základní
☐ střední odborné
☐ střední odborné s maturitou
15. Jak dlouho v obci žijete/působíte?
☐ do 1 roku ☐ 1-5 let ☐ 6-10 let

☐ 50 – 64 let

☐ 65 a více let

☐ vyšší odborné
☐ vysokoškolské

☐ 11-20 let

☐ 21-30 let

☐ 31 a více let

16. Jsem
☐ trvale bydlící osoba
☐ chatař či chalupář
17. Typ Vaší domácnosti
☐ domácnost bez dětí
☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
☐ jiné ....................................................................................................................................

18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.
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